نقاشی لئوناردو داوینچی از بدن انستان کته در آن گتردش ختون م تخ شتده استت،
ح .1490 .مدت زیادی طول ک ید که دانش پزشکی نسبت به چیزهای داخل بدن متا و
طرز کار آنها ،فعاالنه عالقه ن ان دهد .لئوناردو یکی از نخستین کستانی بتود کته بتدن
انسان را ت ریح کرد ،ولی حتی او هتم چیز ته ایی را کته درون بتدن میدیتد ،نفرتانگیتز
میدانست.

عکس آلفونس برتیون .1893 ،او یک پلیس فرانستوی
بتتود کتته سیستتتم احتتراز هویتتت را کتته برتیونتتاژ نامیتتده
میشود ،اختراع کرد .ایتن سیستتم شتامل انتدازهگیری
بخشهای مختلف بدن و ن تانههای شخصتی در تاتام
افراد بازداشتی بود.

آلکستاندر فلاینتگ در ستال  ،1945ستالی کته
جتتایزهی نوبتتل فیزیولتتوژی یتتا پزشتتکی بتتهطور
م ترک به او ،ارنست چین ،و هوارد فلوری داده
شتد .در آن زمتان ،ایتن زیستشتناس و پزشتتک
اسکاتلندی بهعنوان پدر پنیسیلین شتهرت پیتدا
کرده بود.

ارنست چین ،بیوشتیایدان آلاانیتبتار دان تگاه
آکستتفورد در ستتال  .1944او بتتا آنکتته بتتهطور
مرضی هراس داشتت کته در آزمای تگاه مستاوم
شود ،ولی نهایتا ً موفق به ک تف پنیستیلین شتد،
که نه تنها قادر بته ک تتن میکروبهتا در متوش
بتتود ،بلکتته ظتتاهرا ً هیچگونتته اثتترات جتتانبی نیتتز
نداشت.

والتر فریان ،در حال ان ام یکی از چندین هزار عال لوبوتومی کته در
اواس قرن بیستتم در سرتاستر آمریکتا ان تام داد .او از یتک درفتش
یخشکن برای دسترسی به مغز بیاار از طریق کاستهی چ تم استتفاده
میکرد .به عدم استفاده از ماسک ،گان ،و دستکش دقت کنید.

تصویری از چزاره لومبروزو در سال  .1888این
فیزیولوژیست و ُجرمشناس مهم و تیثیرگذار قرن
نوزدهم ایتالیا ،نظریهای ارائه داد که بتر استاس
آن ،م رمیت یک ویژگی موروثی است و میتوان
غرایز م رمانه را بر استاس خصوصتیاتی ماننتد
شی پی انی یتا شتکل اللتهی گتوش شناستایی
کرد.

رادیتتوگرافی بیاتتار شتتاارهی  ،1071کتته در آن
چهار سن اققفلی بتزرگ در متری یتک بچتهی
ُنهماهه گیر کرده است .شوالیه کی وت جکستون
این را دشوارترین عال خود از میتان عالهتای
زیادی که برای خار کردن اشیای بلعیتده شتده
ان ام داده بود ،توصیف کرده است .این مورد بته
ما گوشزد میکند که هرگز سن اققفلی بتاز را در
دسترس بچتههای کوچتک نگتذاریم ،گرچته در
این مورد ،خواهر بیاار این سن اققفلیها را بته
او خورانده بود.

تصویری از سال  1727که در آن ک یش استیون هیلتز
لولهای را وارد شریان کاروتید است نگونبختت کترده
است تا ف ار خون او را اندازهگیری کند.

ورنتتر فورستتان ،پزشتتکی کتته در جتتوانی از روی
کن کاوی و بدون اینکته بته عواقت احتاتالی
کارش فکر کند ،کاتتری را وارد شریان بتازویش
کرد تا ببیند میتوانتد از آن بته قلت برستد .ایتن
عکس بیست و هفت ستال بعتد در ستال 1956
گرفتتته شتتتده استتتت ،ستتالی کتتته او بتتتهخاطر
پژوهشهای انقالبیاش برنتدهی جتایزهی نوبتل
شد.

لوئیس واشکانسکی ،دریافت کننتدهی نخستتین
پیوند قل جهان ،مدت کوتاهی پس از عاتل در
ستتال  1967در بیاارستتتانی در کیپتتتاون .بتتا
آنکه این عال بهعنوان متوفقیتی بتزرگ در نظتر
گرفته شد ،ولی او ه ده روز بعد فوت کرد.

ویلیام هاروی در حال ناایش دادن چگونگی گتردش ختون و عالکترد
قل ت بتترای چتتارلز یکتتم .نظریت ههای او کاتتابیش بتتا درک امتتروز متتا
هااهنگ بود ،ولی در آن زمان مورد تاسخر قرار میگرفت.

جتتور ادوارد بابرگتتر و چتتارلز اوان واتکینتتز در
پن این سالگرد تولدشتان .ایتن بچتهها در ستال
 1930در بیاارستانی در شیکاگو به دنیا آمدنتد،
و بتته علتتت برچس ت گذاری اشتتتباه بتته والتتدین
اشتباهی تحویل داده شدند؛ این خطا تنها زمانی
اصالح شد که با آزمایش ختون ،کته در آن زمتان
او پی رفت فناوری به حساب میآمد ،والتدین
حقیقی آنها م خ شدند.

پژوهشهای مارک لندشتتاینر در ویتن در آغتاز
قتترن بیستتتم ،معتترف ستترآغاز درک متتدرن ختتون
استتت؛ او ن تتان داد کتته ختتون را میتتتوان بتته
گروههتتای مختلفتتی تقستتیم کتترد ،و آنهتتا را بتتا
حروف  ،B ،Aو  Oم خ کرد.

تصویری به سال  1707از عال لیتوتتومی ،کته قرنهتا بترای برداشتتن
سنگهای صفراوی ان ام میشد.

شارل-ادوار براون-سکار ،که در اواختر دهتهی
 1880در سن هفتاد و دو سالگی بهخاطر چرا
کردن بیضهی حیوانات اهلتی بته منظتور تزریتق
کردن عصتارهی آن بته ختودش م تهور شتد .او
گزارش کرد که احستاس میکنتد مثتل یتک آدم
«چهل ساله احساس جوانی» میکند ،ولتی ایتن
کار شدیدا ً به اعتااد همقطاراناش بته او لطاته
وارد کرد.

آدولف بوتناند ،بیوشیایدان و متخص هورمون
آلاانی ،در حال ناایش جای زخم شا تیربازی
که اینقدر به آن مباهات میکرد.

پزشتتتتتتک عاتتتتتتومی کانتتتتتتادایی
فردریتک پبنتینتگ (ستات راستتت) و
دستیار آزمای تگاه دان تگاه تورونتتو
چتتتتارلز بستتتتت ،کتتتته بنتینتتتتگ
آزمایشهایش بر روی ستگها بترای
درمان دیابتت را کته بستیار آمتاتوری
ولی با این حال موفقیتتآمیز بتود ،بتا
هاکاری او ان ام داد .این عکس در
ستتال  1921گرفتتته شتتده و یکتتی از
سگهای آزمای تگاه نیتز در عکتس
دیده میشود.

تصویر بیاار شاارهی 6ن عکس دختر جوانی قبل (سات چپ) و بعد (سات راست) از درمان بتا
انسولین.

استتتتتکلتهای «غتتتتتول ایرلنتتتتتدی»
چارلز بیرن م هور ،کته در زمتان مترگ
در ستتال  1783بلندقتتدترین انستتان در
اروپا بود ،و کارولین کراچامی ،معتروف
به «کوتولهی اسکاتلندی» (که در ستال
 1824در سن نُهسالگی ،با قد نتوزده و
نیم اینچ [پن اه سانتیمتر] فوت کرد).

صفحهای از کتاب آناتومی گری ،که نخستین بار در سال
 1858منت تتتر شتتتد .ایتتتن تصتتتویر کتتته بهوستتتیلهی
هنری پوندایک کارتر ک یده شده است ،رگهتای ختونی
گردن را ن ان میدهد.

اتاق ت ریح بیاارستان ستنت جتور
در سال  .1860هنتری گتری ،مؤلتف
آناتومی گتری ،کنتار پتای جستد ،در
ناحیتتهی مرکتتز ستتات چتتپ ن ستتته
است.

والتر بردفورد کتانن« ،پتدر هومئوستتاز»—یعنتی
توانایی بدن ما برای حفت تعتادل داخلتی—در
ستتال 1934ن نابغتتهای کتته علیتترغم قیافتتهی
جتتدیاش ،بستتیار خوشبرختتورد بتتود و توانتتایی
خارقالعادهای برای ترغی کردن افراد به ان ام
کارهای ناخوشایند برای پی رفت علم داشت.

ریچارد پهریک در حال خترو از بیاارستتان بتا
صتتندلی چرختتدار بتته کاتتک بتترادر دوقلتتوی
یکستتانش رونالت د ،پتتس از اولتتین پیونتتد کلیتتهی
جهان در سال .1954

جانورشتتناس بریتانیتتایی پیتتتر متتداوار در
آزمای گاهاش در یونیورسیتی کالد لنتدن،
پس از دریافت جایزهی نوبل سال 1960
بهخاطر مطالعات پی گامانهاش دربارهی
دستگاه ایانی.

داخل کالریمتر تنفسی ویلبر ا پتتواتر ،کته
سوژهی آزمای ی تا پند روز در داختل آن
قرار میگرفت و اتواتر و دستیارانش تاام
چیزهتتتایی را کتتته او میختتتورد ،تتتتنفس
میکتتترد ،و دفتتتع میکتتترد ،انتتتدازهگیری
میکردند.

یکی از سی و شش فرد مختالف ستربازی
که در اواخر جنگ جهتانی دوم داوطلت
شدند که با شرکت در مطالعهی متخص
تغذیتته انستتل کیتتز در دان تتگاه مینستتوتا،
بهصورت نظاممند گرسنگی داده شوند.

ویلیام بومون ،در صحنهی یکی از  238آزمای ی که در طی سالهای  1820بر
روی آلکسیس سنتمارتین ان ام داد .در اینجا بومتون در حتال بررستی نختی
ابری ای است که آن را از طریق یک زخم باز وارد معتدهی ستنتمارتین کترده
است تا اثرات شیرهی معدهی او را بررسی کند.

دان تتتتاند فرانستتتتوی می تتتتل ستتتتیفر
در حالی که در ستال  1962از غتاری در
اعااق کوه بیرون ک تیده میشتود .او بته
اختیار ختودش متدت ه تت هفتته را در
انزوا بدون روشنایی آفتاب یا هر ن تانهی
دیگری از گذر زمان سپری کرد.

نتی استیونز ،حین مطالعتهی انتدامهای تناستلی
سوستتتک آرد در پنستتتیلوانیا در ستتتال ،1905
کروموزوم  Yرا ک ف کرد.

ارنست گرفنبرگ ،متخص زنتان آلاتانی کته از
آلاتتان نتتازی بتته آمریکتتا گریختتت ،و در آنجتتا
آییتتودی را ابتتداع کتترد ،کتته در ابتتتدا حلقتتهی
گرفنبرگ نامیده میشتد ،و در ستال  1944یتک
نقطهی لذتآور را در جدار واژن شناسایی کترد
که لکهی گرفنبرگ یا  Gنامیده میشود.

تصویر چا سنگی یک پزشتک در حتال
معاینهی بیاار از اوایل قترن ه تدهم .در
اکثر تاریخ مضتبوط ،متا چیزهتای خیلتی
کاتتی دربتتارهی ستتاختاان بتتدن زنتتان
میدانستیم.

یتتک رویتتان شتتشهفتهای انستتان ،کتته تقریب تا ً بتته
اندازهی یک عدس استت و قلت آن صتد بتار در
دقیقه میزند.

رویان انسانی در روز سه و مرحلهی ه تسلولی.

جوزف لیستر ،پی گام ضدعفونی در جراحی ،در حال استفاده از اسپری اسید کربولیک حتین جراحتی در
مری خانهی سلطنتی گالسگو.

دان تتاند بتتزرگ بریتانیتتایی و قهرمتتتان
م الت پسران ،چارلز اسکات شترینگتون
(ستتتات راستتتت) ،کتتته اکثتتتر آنچتتته را
دربتتتارهی دستتتتگاه اعصتتتاب مرکتتتزی
میدانیم ،مدیون او هستیم .این عکتس او
را در سال  1938با دان وی ستابقاش
هاروی کوشینگ ن ان میدهد.

اپراتورهای تلفن لندن در حال استفاده از
دهانشویهی ضتدعفونی بترای مبتارزه بتا
هاهگیری انفلوآنزا ،ح.1920 .

یتتک پرستتتار در آسای تتگاهی در دهتتهی
 1920بتتترای بیاتتتاران مستتتلول کتتتتاب
میخوانپد .بیااران زیر پتو دراز ک یدهاند
و از هوای آزاد استفاده میکنند.

نقاشی هلندی از پستانبرداری به سبک قرن هفدهمن پستتان بتا استتفاده از نتوعی فورستپس بته نتام
«تناکولوم هلوتی» برداشته میشد .به م اوعهی ابزارهای آهنی داغ شده در ط ت ستات چتپ دقتت
کنید.

فیزیکدان بزرگ آمریکایی ارنست الرنس (سات چپ پایین) بتا یتک ستیکلوترون ،شتتاب دهنتدهی
ذراتی که برای انرژی دادن به پروتونها اختراع کرده بود .او از این دستگاه بتهعنوان تفنتگ پرتوتتابی
برای درمان سرطان مادرش نیز استفاده کرد.

آلبتترت شتتاتز ،کتته ک تتف کتترد کتته میکروبهتتای ختتاک میتواننتتد
آنتیبیوتیک دیگری غیر از پنیسیلین را در اختیار ما بگذارند ،بههاراه
سرپرستاش ،سلاان واکسان ،که تاام افتخار آن را بته استم ختودش
ثبت کرد.

آلتتوئیس آلزهتتایار ،آسی شتتناس و روانپزشتتک
باواریتتایی کتته گتتزارش و ستتخنرانیهای ستتال
 1906او دربتتتتارهی زوال عقتتتتل پتتتتتیش از
سالخوردگی در بیاارش اوگوست دتتر من تر بته
شناخت وضعیتی شد که امتروزه بته نتام بیاتاری
آلزهایار معروف است.

اوگوست دتر نخستین بار در سال  1901در سن
پن اه و یک سالگی با شتکایت از فراموشتی بته
آلوئیس آلزهایار مراجعه کرد .پند ستال بعتد کته
او ُمرد ،آلزهایار م اهده کترد کته مغتز او پتر از
سلولهای تخری شده است .او نخستین کسی
است که بیاتاری آلزهتایار در او ت تخی داده
شد.

